TURQUIA E GRÉCIA COM CRUZEIRO PELAS ILHAS GREGAS
VISITANDO E DESFRUTANDO DE UM CRUZEIRO COM ALL INCLUSIVE PELAS ILHAS GREGAS COM: KUSADASI - PATMOS - CRETA - HERAKLION - SANTORINI e LAVRION
VISITAS TERRESTRES NA TURQUIA: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA - PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI com PATMOS - HERAKLION E ATHENAS NA GRÉCIA.
20/05 a 02/06/2022 - 14 DIAS | AÉREO + TERRESTRE + CRUZEIRO | COM GUIA DESDE POA/RS
INTRODUÇÃO » TURQUIA: Com 780.000 Km², fica em dois continentes: Europa (Trácia) e Ásia (Anatólia), separadas pelo Bósforo, estreito de Istambul. Ao
sul da cidade e do mar de Marmara, surge o importante e estratégico estreito de Dardanelos - estreito de Çanakkale – única ligação marítima até o mar Negro,
ao Norte de Istambul. Este país, considerado por muitos como berço de civilizações, é de uma riqueza histórica, cultural e natural únicas, onde visigodos,
hititas, romanos e otomanos erigiram os seus impérios e daí controlavam grande parte do mundo antigo. Veja-se por exemplo como os sultões do império
otomano controlaram o território compreendido entre a Áustria até Marrocos, levando a estas terras os seus hábitos, costumes e religião. Império este que
durou até 1923, época em que Mustafa Kemal Atatürk liderou a revolução contra o sultanato transformando a Turquia numa república laica onde todos os
credos e religiões são bem-vindos, transformando o seu tecido social numa mescla mágica onde pessoas e tradições convivem lado-a-lado de forma pacífica
com as últimas tecnologias de ocidente ao oriente do país. Tem como fronteiras, os países: Grécia, Bulgária, Geórgia, Arménia, Irão, Iraque e Síria. A sua
capital é Ankara (na Anatólia). GRÉCIA: com sua capital Atenas, assim denominada em homenagem à deusa grega do conhecimento e sabedoria, não é
somente a capital da Grécia, mas também da região onde está situada: Ática. A cidade fica numa árida planície, na região da Ática, próximo da costa do Mar
Egeu. Além de ser uma cidade moderna e atual, é uma encruzilhada das culturas e estilos de vida da Europa e do Oriente. Conhecida como Berço da
civilização ocidental e fundada há mais de 3000 anos, atingiu o apogeu da sua riqueza e poder entre os anos de 500 e 400 a.c. A poderosa Cidade-Estado de
outrora foi também o berço da democracia e é ainda hoje símbolo da liberdade e da arte. Reviver e sentir a história é por isso inevitável em cada canto da
cidade. As suas ruas vibram de agitação e cor onde terá oportunidade de conjugar o conhecimento de um passado remoto com a agitação cosmopolita de uma
cidade européia dos dias de hoje. Ainda na Grécia, tenha a oportunidade de desfrutar de um incrível cruzeiro através das famosas Ilhas Gregas.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
20/05/22 (1º Dia, SEX) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / FRANKFURT (AÉREO): Com pelo menos 2h30 de antecedência ao horário do voo,
apresentação no Aeroporto Internacional de Porto Alegre/RS para início desta fantástica viagem, munido de seu passaporte com a validade em dia.
Embarque com destino a Guarulhos, onde pegaremos nossas malas e faremos novo despacho. Em seguida, seguimos viagem a Istambul com
conexão em Frankfurt. Pernoite e refeições a bordo.
21/05/22 (2º Dia, SÁB) FRANKFURT / ISTAMBUL (AÉREO): Chegada a Frankfurt na manhã deste dia. Em seguida, reembarque em voo direto a
Istambul, conforme quadro de voos confirmados (horários previstos), permanecendo em trânsito no aeroporto de Frankfurt até a partida do voo. Na
chegada a Istambul, procedimentos migratórios, alfandegários e posteriormente recepção pela equipe local para traslado privativo ao hotel com
assistência de guia. Check in no hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.
22/05/22 (3º Dia, DOM) ISTAMBUL - CITY TOUR PANORÂMICO / OPCIONAL NAVEGAÇÃO PELO RIO BÓSFORO C/ ALMOÇO: Café da manhã
no hotel e posteriormente saída para tour panorâmico, com transporte e guia local, para desfrutar da belíssima vista do Corno de Ouro (Chifre de
Ouro), famoso estuário que divide o lado europeu da cidade de Istambul. Parada no Pierre Loti Café, com vista privilegiada, teremos a oportunidade
de admirar este pelo panorama desde o alto. O local recebe este nome devido ao famoso escritor francês Pierre Loti que residia em Istambul e
costumava frequentar o local. Apaixonado ainda por uma mulher casada turca, escreveu um romance sobre o caso chamado Aziyade. Em seguida,
parada para visita na Catedral de São Jorge, principal catedral ortodoxa grega ainda em uso em Istambul. Retorno ao hotel e restante da tarde livre
ou, sugerimos na sequência do city tour, um passeio opcional com almoço incluso (Valor: ± USD 80,00) pela região do estreito do Rio Bósforo.
Neste passeio, além da navegação fascinante pelas águas do Rio Bósforo, visitamos a Mesquita de Suleyman, considerada uma das maiores e
mais importantes heranças da cidade, o Bazar das Especiarias, um dos maiores e mais antigos. Neste caso o City tour + Navegação pelo Rio +
Mesquita + Bazar das Especiarias, finaliza em torno das 16h. Hospedagem.
23/05/22 (4º Dia, SEG) ISTAMBUL - TOUR JÓIAS DE CONSTANTINOPLA: Café da manhã no hotel e posteriormente saída para passeio de dia
Inteiro para conhecer melhor a cidade de Istambul com almoço incluso. Começaremos pelo Palácio de Topkapi, o maior monumento de arquitetura
civil turca. Sua área abrange uma área de 700.000 m² com um interior muito complexo: encontram-se portas monumentais, quiosques, pavilhões,
mesquitas, fontes, prédios auxiliares, além de coleções interessantes e valiosas porcelanas (a terceira maior do mundo). Quando Mehmet II
conquistou a cidade de Constantinopla, em 1453, construiu para si um palácio no local agora ocupado pela Universidade de Istambul e da mesquita
de Suleyman. Mais tarde, lhe pareceu pequeno e em 1459 ordenou a construção do Palácio de Topkapi. Visitaremos o Hipódromo Romano e a
Basílica de Santa Sofia, erguida entre 532 e 537 d. C é considerada uma obra-prima da arquitetura universal pela técnica, dimensões e mosaicos
dourados. Em seguida, em frente à Basílica, visitamos a Mesquita Azul (Mesquita do Sultão Ahmed), uma das mesquitas mais impressionantes de
Istambul. Vista ao famoso Grande Bazar com suas aprox..5 mil lojas – um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo. Hospedagem.
24/05/22 (5º Dia, TER) ISTAMBUL / ANKARA / CAPADÓCIA (RODO 698 km): Café da manhã no hotel. Saída para viagem neste primeiro trajeto
com destino a Ankara, capital da Turquia com aproximadamente 4,6 milhões de habitantes. Localizada na região da Anatólia Central (uma das sete
regiões Turcas), é um importante entroncamento de rodovias e ferrovias, o que resulta em um grande centro comercial para a Turquia. Em momento
oportuno, almoço (não incluído) em restaurante local. Em seguida visitaremos o Mausoléu de Atatürk, esse que foi um líder na Guerra da
Independência Turca e fundador/primeiro presidente da República da Turquia. Após a visita, seguimos viagem em direção a região da Capadócia.
Jantar no hotel e hospedagem.
25/05/22 (6º Dia, QUA) CAPADÓCIA - TOUR REGIÃO COM GÖREME, ÜRGÜP, UÇHISAR E AVANOS / OPCIONAL SOBREVOO DE BALÃO:
Café da manhã no hotel e em momento oportuno saída do hotel para visitar a região da Capadócia e seus arredores com belezas naturais e
históricas. A área é composta por diferentes cidades e vilas, entre elas Göreme, Ürgüp, Uçhisar e Avanos. Sua paisagem é formada por vales
coloridos, dobraduras e interessantes formações, conhecidas como Chaminés de Fada. A explicação para seu relevo acidentado é de origem
vulcânica, combinada da erupção de alguns vulcões e a ação erosiva de rios que modelaram a paisagem local. Visitaremos uma cidade subterrânea
construída pelas antigas comunidades locais cuja finalidade foi oferecer proteção aos cristãos que sofriam perseguição religiosa. Visita de uma loja de
joias e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica de tapetes para aprender sobre a fabricação desses produtos. Jantar no hotel e hospedagem.
PASSEIO DE BALÃO (± U$ 260,00) - Antes do nascer do sol, saída para admirar paisagens fascinantes e voar pelo céu em um balão colorido.
NOITE TURCA (± U$ 80,00) - Apresentação de danças folclóricas numa caverna - inclui show.
26/05/22 (7º Dia, QUI) CAPADÓCIA / PAMUKKALE (615 km): Café da manhã no hotel. Partida para Pamukkale - declarado Patrimônio Mundial pela
UNESCO em 1988 devido a sua incrível paisagem natural, além de sua importância histórica. visitar Pamukkale e seus conjuntos de piscinas termais
de origem calcária dispostas em uma montanha de mais de 200m de altura, branca como a neve, que justifica seu nome: Pamukkale, que significa
“Castelo de Algodão”. Visita às ruínas de Hierápolis, antiga cidade romana com teatro, fórum e a maior necrópole do mundo antigo com centenas de
túmulos. Jantar no hotel e hospedagem.
27/05/22 (8º Dia, SEX) PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI (Rodo 220 km): Café da manhã no hotel e posteriormente partida para a antiga

Éfeso, a cidade greco-romana mais bem preservada na Ásia Menor dos séculos I e II que mantém tesouros como o teatro romano, a
Biblioteca de Celso e ruas de Mármore. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa da mãe de Jesus, e hoje é um local de
peregrinação. Continuação com a visita de uma loja de couro e uma outlet. Seguimos a Kusadasi para jantar no hotel e hospedagem.
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28/05/22 (09º Dia, SÁB) KUSADASI / ILHA DE PATMOS (INÍCIO CRUZEIRO ILHA GREGAS): Café da manhã no hotel e posteriormente traslado
ao porto para embarque em navio da Celestyal Cruises para um maravilhoso CRUZEIRO DE 2 NOITES EM REGIME DE ALL INCLUSIVE (café da
manhã, almoço, jantar e bebidas). Procedimentos de embarque e partida a Patmos (vide detalhes de horários no itinerário abaixo). Ao chegar no
porto de Skala (Patmos – 17h45), não deixar de lado a vista de Chora, com monumental muralha medieval que emerge como se estivesse
defendendo a ilha, além das lindas casas brancas típicas. Visitaremos o Mosteiro de São João, um raro exemplo de arquitetura sobrevivente dos
saques dos antigos piratas. Em seguida nos dirigimos a gruta de Apocalipse, importante local de peregrinação conhecido por ter sido o local onde
Deus ditou a São João o texto da revelação. Partida às 21h30. Pernoite a bordo.
29/05/22 (10º Dia, DOM) ILHA DE CRETA / ILHA DE SANTORINI (CRUZEIRO ILHAS GREGAS): Regime de All Inclusive. Navegando ao porto de
Heraklion, as intimidantes muralhas de Koules emergem do mar para proteger os antigos tesouros da cidade. Chegada às 07h. Capital de Creta,
Heraklion está repleta de monumentos, museus de nível mundial e praias estonteantes que destacam o destino como incrível para todos os gostos.
Visitaremos o Palácio de Cnosos, onde se acredita ter vivido o sábio rei Minos e o lendário Minotauro. Reembarque às 12h para chegada em
Santorini às 16h30 (ao entardecer). Um cruzeiro até Santorini é como ser empurrado pela corrente a um lugar realmente mágico, sendo fácil
compreender quase instantaneamente ao chegar. A ilha dará suas boas-vindas com suas incríveis falésias e histórias lendárias. Seus povoados em
casas quase verticais e igrejas com cúpulas azuis, se elevam acima do nível do mar cor azul intenso do mar Egeu, como um oásis de beleza e
calmaria. Passeios opcionais pela ilha e reembarque às 21h30. Pernoite a bordo.
30/05/22 (11º Dia, SEG) PORTO DE LAVRION / ATENAS (FIM CRUZEIRO ILHAS GREGAS) // ATENAS - CITY TOUR: Café da manhã. Chegamos
às 07h para desembarque em Lavrion. Possuindo três milênios de idade, Atenas é o berço de grandes artistas e filósofos da antiguidade, tendo um
papel essencial no desenvolvimento da democracia. Visitaremos o magnífico sítio arqueológico de Acrópoles (ingresso não incluso ± EUR
25,00), apreciando de perto toda a monumentalidade do Parthenon. Teremos uma visita panorâmica pelo Parlamento, Tumba do Soldado
Desconhecido, os edifícios Clássicos da Universidade, a Academia e Letras e a Biblioteca nacional. Seguiremos ainda pela Praça Omonia, os
palácios e ainda o Estádio onde se realizaram as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em 1896. Visita ao Arco de Adriano, o Templo de Zeus
Olímpico e por fim o Odeão (anfiteatro p/competições musicais). Restante da tarde livre para explorar mais a cidade. Hospedagem.
31/05/22 (12º Dia, TER) ATENAS - DIA LIVRE / OPCIONAL A DELFOS (300 km ida/volta): Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades pessoais independentes. Sugerimos visitar Delfos, que é um sítio arqueológico - declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em
19871 - e uma cidade moderna da Grécia. Nos tempos antigos, era o lugar do oráculo de Delfos, dentro de um templo dedicado ao Deus Apolo.
Delfos foi reverenciado em todo o mundo grego como o lugar dos omphalos ou centro do universo. Opcional com almoço incluso (Valor: ± EUR
110,00). Retorno ao hotel em torno das 16h00, restante do tempo livre e hospedagem.
01/06/22 (13º Dia, QUA) ATENAS / ZURIQUE / SÃO PAULO (AÉREO): Café da manhã no hotel. Manhã livre. Em momento oportuno, traslado ao
aeroporto de Atenas para procedimentos de check in e embarque para viagem de regresso em voo Lufthansa com destino a Zurique-Suiça.
Reembarque em voo direto da Swiss Air a São Paulo, com chegada prevista na manhã seguinte. Pernoite e refeições a bordo.
02/06/22 (14º Dia, QUI) SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Chegada a São Paulo. Tramites aduaneiros e, na sequência, reembarque no
terminal de embarque nacional para viagem aérea em voo direto a Porto Alegre. Horários conforme quadro de voos. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Passagem aérea internacional em voo regular, classe econômica voando LUFTHANSA e SWISS AIR, conforme parte aérea confirmada.
-Passagem aérea nacional em voo regular, classe econômica voando LATAM ou similar, conforme quadro de voos,
-TAXAS aeroportuários e portuárias, de emissão, IMPOSTOS e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Guia acompanhante local desde a chegada até a saída da Turquia em idioma português ou espanhol.
-Ônibus de turismo panorâmico para os traslados privativos de chegada (Istambul) e saída (Atenas) com motorista experiente no roteiro.
-09 noites de hospedagem em hotéis categoria 4* e 5*, vide quadro de hotéis, com café da manhã, servidos no restaurante do hotel.
-02 noites de hospedagem no Cruzeiro Celestial Cruises Cabine Externa com All Inclusive (todas as refeições com bebidas), com taxas.
-Franquia de 1 mala de no máximo 25kg por pessoa no ônibus (capacidade total de 40 malas + Bagagem de mão), de acordo a legislação turca.
-Serviço de maleteiros (carregadores de malas) nos hotéis - 1 mala por pessoa. Para mais itens, pagar separadamente direto no hotel.
-City tour privativo com guias locais em português ou espanhol em Istambul / Ankara / Capadócia / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi e Atenas.
-02 excursões durante o cruzeiro - visita terrestre Ilha de Patmos e Heraklion, com transporte compartilhado e guia local em espanhol.
-05 refeições entre almoços e jantares (sem bebidas) em hotéis e passeios conforme programação dia a dia - roteiro.
-Guia acompanhante cadastrado na Embratur desde Porto Alegre/RS para grupo mínimo de 16 pessoas viajando juntas.
-Kit de viagem da operadora com bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-dinheiro e nécessaire de líquidos.
-Seguro de viagem internacional - USD 80.000 ou similar - sem cobertura COVID com limite de idade de 85 anos (consulte adicionais COVID abaixo).

Obs.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE - SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Ticket aéreo na classe executiva ou primeira classe, assentos prioritários ou comfort e excesso de bagagem.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impeçam o bom andamento da viagem.
-Adicional cobrado pelo seguro para pessoas a partir de 70 anos - este deverá ser pago no momento do fechamento do pacote.
-Traslados de chegada/saída em data ou horário diferente do grupo, bem como, a parte aérea em data ou classe diferente do grupo.
-Passeios, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou realizar fora da programação.
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis ou nos aeroportos do Brasil, Turquia ou Grécia.
-Passeios opcionais, visitas fora da programação, ingressos não mencionados claramente como incluídos.

-Gorjetas para guias locais / motoristas no valor, por pessoa, de U$D 30,00 (parte Turca) + U$ 20,00 (parte Grega).
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 6,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 12,00 por dia / limite de 80 anos.
INVESTIMENTO OU VALOR POR PESSOA (AEREO + TERRESTRE + CRUZEIRO)»
Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente, pelo sistema em REAIS, e no DOWNLOAD do
roteiro em PDF, os valores atualizados estão disponibilizados na última página.

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5.Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
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PARTE AÉREA CONFIRMADA LUFTHANSA+SWISS+LATAM - 32 LUGARES LOC ONTWEX »
20/05/22 - LA 3469 13:25 - 15:05 POA / GRU (Porto Alegre / São Paulo)
20/05/22 - LH 0507 18:15 - 10:50 GRU / FRA (São Paulo / Frankfurt)
21/05/22 - LH 1300 13:05 - 17:00 FRA / IST (Frankfurt / Istambul)
01/06/22 - LX 1839 17:25 - 19:10 ATH / ZRH (Atenas / Zurique)
01/06/22 - LX 0091 22:40 - 05:30 ZRH /GRU (Zurique / São Paulo)
02/06/22 - LA 3466 11:00 - 12:40 SÃO / POA (São Paulo / Porto Alegre)
Franquia de bagagem em trechos nacionais: Bagagem de mão de até 10 kg + Bagagem despachada (1 peça) de até 23 kg.
Franquia de bagagem em trechos internacionais: Bagagem de mão de até 10 kg + Bagagem despachada (1 peça) de até 23 kg.

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO 3 DIAS / 2 NOITES - CELESTYAL CRUISES - ROTA ICONO DO EGEO
28/05/22 Sábado
28/05/22 Sábado
29/05/22 Domingo
29/05/22 Domingo
30/05/22 Segunda

Kusadasi (Turquia)
Patmos (Grécia)
Heraklion (Grécia)
Santorini (Grécia)
Pireaus (Grécia)

Chegada 07:30
Chegada 17:45
Chegada 07:00
Chegada 16:30
Chegada 07:00

Partida 13:30
Partida 21:30
Partida 12:00
Partida 21:30
Fim

HOTÉIS CONFIRMADOS / PREVISTOS » (a confirmar oportunamente ou em hotéis similares da mesma categoria e localização)
03 Noites: ISTAMBUL - LIONEL HOTEL (4*) - www.lionelhotel.com.tr/lionel-hotel-istanbul-en
02 Noites: CAPADÓCIA - HOTEL PERISSIA (4*S) - www.perissiahotel.com
01 Noites: PAMUKKALE - COLOSSAE THERMAL (4*) - www.colossaehotel.com
01 Noites: KUSADASI - RAMADA SUITES HOTEL 4* - wyndhamhotels.com/ramada/kusadasi-turkey/ramada-hotel-and-suites-kusadasi/overview
02 Noites: CRUZEIRO - CELESTYAL CRUISE - CABINE EXTERNA - www.celestyalcruises.com/en/cruises
02 Noites: ATENAS - HOTEL NOVUS (4*S) - www.novushotel.gr
SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-Alguns dos hotéis poderão pedir cartão de crédito/moeda nacional como garantia para cobrir despesas por danos ou consumos do frigobar.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-Passaporte original dentro da validade (vencendo 6 meses a partir do embarque) emitido pela Polícia Federal.
-Estrangeiros e menores de idade com ou sem acompanhamento dos pais consultem documentações necessárias.
-Outros tipos identidades como carteiras funcionais ou carteira de motorista não são aceitas para embarcar a este destino.
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de
garantir a melhor experiência, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e encantamento!
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque nacional, 1h45min, no mínimo, antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Apresentação para check in e embarque internacional, 3h30min, no mínimo, antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
RESUMO DE PASSEIOS E EVENTOS OPCIONAIS COM VALORES APROXIMADOS - POR PESSOA » Sujeito a alteração.
1- ISTAMBUL - NAVEGAÇÃO PELO RIO BÓSFORO COM ALMOÇO COM TRASLADOS HOTEL/PORTO/HOTEL = ± USD 80,00.
2- PASSEIO DE BALÃO: ANTES DO NASCER DO SOL SOBREVOO PELO VALE DA CAPADOCIA COM TRASLADOS = ± USD 260,00
3- NOITE TURCA COM JANTAR NUMA CAVERNA: JANTAR COM DANÇAS FOLCLÓRICAS + BEBIDAS + TRASLADOS = ± USD 80,00.
4- TOUR OPCIONAL ATENAS / DELFOS / ATENAS COM GUIA LOCAL - PASEIO DE 8 HORAS COM ALMOÇO = ± EUR 110,00
5- JANTAR SHOW EM ATENAS COM TRASLADOS - TAVERNA KALOKERINOS - www.kalokerinos.gr/es (valor a informar oportunamente).

TURQUIA COMPLETA E CRUZEIRO ILHAS GREGAS c/ATENAS SAÍDA: POA
20/05 a 02/06/2022 - 14 dias
Emissão da confirmação:
25/01/2022 - 16:16h

Validade da cotação:
25/01/2022 a 26/01/2022 - 16:16h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA + CRUZEIRO) DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO STD + CABINE EXTERNA DUPLA :

R$ 21.750,00 ao câmbio atualizado na data de hoje e c

onforme validade (Valor em USD 3.849,00)
APTO SINGLE STD + CABINE EXTERNA SINGLE:

R$ 27.630,00 ao câmbio atualizado na data de hoje e c

onforme validade (Valor em USD 4.890,00)
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
-Valores com taxas aeroportuárias, portuárias e adm. do cruzeiro e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
-Valores válidos somente para o día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
-Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
-Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
-Para a melhor acomodação dos/as adultos/as, para esta viagem disponibilizamos somente apto/cabine dupla e/ou apto/cabine single.
-Siglas: STD = STANDARD | USD = DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 4 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 3 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes residentes fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
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